
บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก

ตามมาตรา 24 (1) และ (2) วาระปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

โดยเรียงตามลำดับอักษร

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่สมาชิก

1 นาย กฤต ชาติยิ่งเจริญ  001146 

2 นาย เกียรติภูมิ ทรงสัตย์  002916 

3 นาย คงศักดิ์ วิจักขณทูล  000059 

4 นาย คุณเอก ตัณฑเกษม  008834 

5 พันเอกหญิง จรินทร์พรรณ เทียนมี  009554 

6 นาย จักรกริช ธรรมริยา  000477 

7 นาย จักรพงษ์ จ่าเมือง  010945 

8 นางสาว จิตพร สง่าพล  023363 

9 นางสาว จิตรา อังศุโกมุทกุล  022959 

10 นางสาว จิรนันท์ ปั้งทอง  009326 

11 นาย ชณัธนน เซ่งไพเราะ  025905 

12 นางสาว ชนาพร มหายศนันท์  025978 

13 นาย ชัช วัฒนธีรพันธุ์  016010 

14 นาย เชวงวิทย์ จิตกระเสริม  010879 

15 นาย ณชนก ริมสมุทรไชย  024816 

16 นาย ณัฏฐ์ ดาวทอง  025140 

17 นางสาว ณัฐพร ชีวาเกียรติยิ่งยง  026019 

18 นางสาว ณิฌาพัชฒ์ วงศ์ฐิติธนากร  001833 

19 นาย ดรุณ ศิริ  014715 

20 นาย แดน สว่างอารมย์  007323 

21 นาย เตชิต หร่มระฤก  012832 

22 นาย เทิดพงษ์ แสงสว่าง  005386 

23 นาย ธนกร ฉัตรทิพากร  026053 

24 นาย ธนากร สกุลดี  000942 

25 นาย ธานินทร์ รัตนอำนวยศิริ  010993 

26 นางสาว นิธินันท์ พัฒนอลงกรณ์  007810 

27 นาย นิรันดร์ เทพคำ  009818 

28 นางสาว บุณณดา ยงวานิชากร  024860 

29 นาย บูรณะพงศ์ คงแตง  022708 

30 นาย ปฐพงศ์ วงเวียน  024274 

31 นาง ปภัสรา ไทยแช่ม  025684 

32 นาย ประวิทย์ สุดประเสริฐ  001317 

33 นาย ปองพล ปวงนิยม  025630 

34 นาง ปัญญวีร์ ลาภนิมิตรชัย  018144 

35 นาย ปิยรัฐ สุขแสงดาว  017683 
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36 นาย เผ่าเกษตร ทองสุทธิ์  006420 

37 นาย พงศ์ปรีดี ฉวีกุลรัตน์  023858 

38 นาย พชร วิริยาภรณ์ประภาส  023453 

39 นางสาว พนัชกร อมรเมฆินทร์  024815 

40 นางสาว พนินทร โชคประเสริฐถาวร  025033 

41 นางสาว พลอยพัสตร์ ธนาชัยสาร  025174 

42 นางสาว พัชรพร เกษอุดมทรัพย์  012743 

43 นางสาว พัทสุท ภัทรธีรานนท์  025068 

44 นาย พีรพงษ์ ชัยดรุณ  007554 

45 นาย พีรสัณฑ์ ค้อมคำพันธ์  010862 

46 นาง ภัทรลักษณ์ ประดับ  005024 

47 นาย ภูริช ภู่ขวัญเมือง  024802 

48 นาย มณกร นรวัตน์  017126 

49 นาย มโณทัย พิศวาสวาณิช  007951 

50 นาย มาโนช สุขเกษม  024326 

51 นาย เมธัส อิ่มศักดิ์วาสนา  009738 

52 นางสาว เมธาพร เปรมไสย  024842 

53 นางสาว เมธียา ถิรจิตตานุวัฒนา  026070 

54 นาย ยัญญเดช พรพงษ์  017535 

55 นางสาว รติพร ชาญวณิชชากุล  024771 

56 นาย รักตระกูล สิงห์เรือง  011665 

57 นางสาว ลลิตา รัตนประภา  023009 

58 นาย ลิขสิทธิ์ ชอบธรรม  021889 

59 นาย วณิชโรจน์ ทวีมโนเวทย์  021531 

60 นางสาว วรรณวิภา สุเนต์ตา  002619 

61 นาย วาณิต ลีลาอุดม  010760 

62 นาย วิธินันท์ วัฒนศัพท์  024814 

63 นาย วิโรจน์ วงศ์รักวาณิชย์  000584 

64 นาย วิวัฒน์ ทึงขำ  010301 

65 นาย วิศรุต เหมทานนท์  017419 

66 นาย วิษุวัต มาลัย  024972 

67 นาย วิสารท์ อังคนาวราพันธุ์  014602 

68 นาย วีรเลิศ อมิตรพ่าย  009845 

69 นาย ศรเขตรัฐ ศรคำรณ  031545 

70 นาย ศรัณย์ นุกูลสุขศิริ  024676 

71 นาย ศรายุธ บุญสกุลโสภิต  025685 

72 นาย ศราวุฒิ ตรีศิริรัตน์  010820 

73 นาย ศราวุธ จันทกานนท์  014256 

74 นางสาว ศิรัตน์ชญาญ์ สัตยบัณฑิต  017251 
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75 นาย ศุภพงษ์ ศุภเมธีกูลวัฒน์  008056 

76 นาย สกล แก้วพงศ์  004815 

77 นาย สมเกียรติ จันทราจีระธำรงค์  000947 

78 นาย สมวงค์ วัฒโนดร  009513 

79 นาย สหภาพ หาญเวช  006859 

80 นาย สัญญา เทียนสว่าง  001958 

81 นาย สายันต์ สังข์สุข  007980 

82 นาย สุขเกษม เกษมหฤทัยสุข  024761 

83 นาย สุธี อมรชัยฤกษ์  000789 

84 นางสาว สุรีย์พร นามศิริพงศ์พันธ  010955 

85 นางสาว สุวิมล ศิริฤดีภรณ์  010885 

86 นางสาว โสมอุษา สุชีวะ  013331 

87 ร.ต.อ. อนุชา แพ่งเกษร  016584 

88 นางสาว อภิญญา กุระคาน  026051 

89 นาย อรรถฤกษ์ สุขขี  024928 

90 นาย อลงกรณ์ จุฑาเกตุ  000770 

91 นางสาว อังคณา รัตนศรีสมโภช  016148 

92 นาย อำนาจ เจรียงประเสริฐ  014743 

93 นาย อิทธิศักดิ์ พฤฒไชยวิทย์  007813 

94 นาย อิศวลักษณ์ กาญตระศิริ  031085 

95 นาย เอกภพ ยิ้มแย้ม  009723 
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